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 2 (054) البقرة-كثري بناتفسري 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

لهم  بعينالعالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتا مد هلل رب   الح
 إلى يوم الدين. بإحسان  

ُهُكم  : قوله تعالى: -رحمه هللا تعالى-كثير  بناقال اإلمام  ه   }َوإ لََٰ د  وَ  إ لََٰ نُ ا ُهوَ  إ ّلَ  هَ إ لََٰ  ّلَ  ۖ   اح  مََٰ  لَرح 
يُم{  هو بل له، عديل وّل ،له شريك ّل وأنه باإللهية، تفرده عن تعالى [، يخبر153]البقرة: الَرح 

 هذين تفسير قدمت وقد. الرحيم الرحمن وأنه ،هو إّل إله ّل الذي الصمد، الفرد األحد الواحد هللا
 بن يزيد بنت أسماء عن حوشب، بن شهر عن الحديث وفي. فاتحةال أول في اّلسمين
 :آليتينا هاتين في األعظم هللا اسم»: قال أنه -وسلم ليهع هللا صلى- هللا رسول عن السكن،
ُهُكم   ه   }َوإ لََٰ د   إ لََٰ هَ  ّلَ  ۖ   َواح  نُ  ُهوَ  إ ّلَ  إ لََٰ مََٰ يُم{الرَ  الَرح  هَ  َّل  ّللَاُ  *}المو [،153رة:]البق ح   ُهوَ  إ ّلَ  إ لََٰ

َقي وُم{ ال َحي    السماوات تفرده بخلقب ،اإللهيةب تفرده على الدليل ذكر ،  ثم«[2-1]آل عمران:  ال 
 فقال:.." ، وحدانيته على الدالة المخلوقات من وبرأ ذرأ مما ذلك بين وما ،فيهما وما واألرض

صحبه و نبينا محمد وعلى آله  عبده ورسوله علىوبارك العالمين، وصلى هللا وسلم  الحمد هلل رب   
 أجمعين.

عليه –نة نبيه ي مواضع كثيرة من كتاب هللا، وس  توحيد األلوهية واإللهية، جاء التأكيد عليه ف
 جل  –إضافة إلى توحيد الربوبية، توحيد األسماء والصفات، وما يتعلق باهلل  ،-الصالة والسالم

 .-وعال
و همهم، هو توحيد األلوهية، التوحيد الذي حصلت فيه، أو حصل فيه الخالف بين األنبياء وأم  

نصوص الن  زال، أما إقرارهم بالربوبية فهو محفوظ ومعروف ومالذي حصل فيه الجدال والن  زاع و 
 .اجد   لكن هذا لم يدخلهم في اإلسالم، واآليات في هذا كثيرة   ،-جل  وعال–عليه في كتاب هللا 

 .«اسم هللا األعظم في هاتين اآليتين»ما ما ذكره من حديث شهر بن حوشب، أنه قال: وأ
ولذلك حديثه ضعيف، وجاءت أقوال كثيرة مهور أهل العلم، ف عند ج: شهر بن حوشب مضع  أولا 

إنه في ثالث آياٍت من القرآن،  :عن سلف األمة وأئمتها في المراد بالسم األعظم، ومنهم من قال
هَ  َّل  }ّللَاُ  ،بآية الكرسي [، وفي أول سورة آل عمران، في قوله 255]البقرة: ال َقي وُم{ ال َحي   ُهوَ  إ ّلَ  إ لََٰ

[. فهو الحي القيوم على هذا، 111]آل عمران: ال َقي وم { ل ل َحي    ال ُوُجوهُ  }َوَعَنت   -ل  وعالج–
وكلها أو جلها اسم هللا األعظم كذا وكذا،  مرفوعةواألقوال في هذا كثيرة، وجاء في نصوص 

المراد  يس، لبين هذه األمور ااألمر مفتوحا  صحيح وثابت، وعدم التركيز على واحد منها، وترك
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

به التعمي ة على الن اس وعدم بيان الحق لهم، ل، وإنما هو مثل ما جاء في ساعة الستجابة يوم 
 }َولِلَ   هللا بأسماٍء كثيرة،  االجمعة، وفي ليلة القدر؛ ليتوسع الناس في طلب هذه األمور، ويدعو 

َماءُ  َنى اأَلس  ُعوهُ  ال ُحس  يث الذي بين أيدينا فيه شهر بن [، لكن الحد180]األعراف: ب َها{ َفاد 
حوشب، وهو ضعيف، لكن المحشي قال: حسن، رواه اإلمام أحمد في مسنده، والدارمي وأبو داود 

بن ماجه، ل يحتمل التحسين وفيه شهر بن حوشب. اوهذا لفظه، والترمذي، وقال: حسن، ورواه 
خريطةا فيها متاع، ومعلوم أن  رق  ل يحتمل الت حسين، ومعروف كالم أهل العلم فيه، وقالوا: إنه س

 ، هذا الكالم، ولذا يقول القائل:رقة تقدح في العدالة، هذا إن صح  الس  
 فمن يأمن القراء بعدك يا شهر  لقد باع شهر دينه بخريطة

ة   جد هم، و  جدت في واحد منن إذا و  التهمة بالمتديني متبعة، وطريقة موروثة في إلصاق   وهذه جاد 
و في شخص ينتمي إلى حلقة من حلقات التحفيظ هم، وجد في حلقة أفالدعاة كل اعٍ من د خطأ

 يقول: طريقة المنافقين، وهذايخطب بهم على المنابر أنهم كلهم كذا، وهذه طريقة المخالفين، بل 
ذه همثل  اء بعدك يا شهر؟ فما نستغرب أنه يوجداء، فمن يأمن القر  اء، كل القر  من القر  فمن يأ
 ب، وهي موجودة في السابق، هذه الطريقة مألوفة عند المنافقين، والمخالفين الذيناألسالي

  دينه. حافظ  ديُّن، ومع ذلك هللا حافظ  دين ه، هللاي لب سونها أهل الت  و يقتنصون مثل هذه األخطاء، 
نُ  }إ َناالدين محفوظ،  َنا َنح  رَ  َنَزل  ب د، ويبقى مثل هذ [،9]الحجر: َلَحاف ُظوَن{ َلهُ  َوإ َنا الذ  ك  ا الكالم ز 

 ؛اءن القر  م دٍ عديل على أحوالت   رح  وأهل الج   ،أهل الحديث كم  يطير في الهواء ل قيمة له، ولذا ما ح  
ه إلى غيره، وهللا قي القدح في هذا الشخص، ولم يتعدألنه قارئ مثل شهر بن حوشب، ل، ب

 المستعان. 
 ...............طالب:

 ين؟أ
وسع أوبابه  ،من باب اإلخبار، من باب اإلخبار اسماألحد الفرد الصمد. إنه خبر ما هو بالواحد 

 ل. .لتسمية، لذلك ما يقال: عبد الفردمن ا
 ذلك بين وما فيهما، وما واألرض السماوات بخلق بتفرده باإللهية تفرده على الدليل ذكر "ثم
ض   الَسَماَوات   َخل ق   ف ي }إ نَ ال: فق وحدانيته، على الدالة المخلوقات من وبرأ ذرأ مما َر   َواأل 

ت ََلف   ل   َواخ  ُفل ك   َوالَنَهار   الَلي  ر ي  اَلت ي َوال  ر   ف ي َتج   الَسَماء   م نَ  ّللَاُ  َأنَزلَ  َوَما الَناَس  َينَفعُ  ب َما ال َبح 
َيا َماء   م ن َض  ب ه   َفَأح  َر  ت َها َبع دَ  األ  ر يف   َداَبة   ُكل    نم   ف يَها َوَبثَ  َمو  َياح   َوَتص   ال ُمَسَخر   َوالَسَحاب   الر  
ض   الَسَماء   َبي نَ  َر  م   آَلَيات   َواأل   الَسَماَوات   َخل ق   ف ي إ نَ }:  تعالى [، يقول164]البقرة: َيع ق ُلوَن{ ل  َقو 
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 4 (054) البقرة-كثري بناتفسري 

} ض  َر   وهذه فلكها، ودوران ثوابتوال السيارة وكواكبها واتساعها وارتفاعها لطافتها  في تلك َواأل 
 من فيها وما وعمرانها ووهادها وقفارها وبحارها وجبالها وانخفاضها كثافتها في األرض

ت ََلف   } المنافع، ل   َواخ  { الَلي   عنه يتأخر ّل ويعقبه، اآلخر ويخلفه يذهب ثم يجيء هذا َوالَنَهار 
ُس  ّل}: تعالى قال كما لحظة، َبغ ي الَشم  ر كَ  ن  أَ  َلَها َين  َقَمرَ  ُتد  لُ  َوّل ال   ف ي َوُكل   الَنَهار   َساب قُ  الَلي 

َبُحونَ  َفَلك    ."[40: يس] {َيس 
لُ  }َوّل { َساب قُ  الَلي   الَنَهار 

 هذا أيهما األول؟ول
 .......طالب:

 ؟ماذا
 ........طالب:

لُ  }َوّل { َساب قُ  الَلي   .النهار على م  تقد   وم إذا قلنا: الليل، فالليل سابق   الَنَهار 
 .....طالب:

َنا ل آَية }َفَمَحو  َنا الَلي  َرة{ الَنَهار آَية َوَجَعل   [.12]اإلسراء: ُمب ص 
 ........طالب:

 األصل..
 .........طالب:

َنا ل آَية }َفَمَحو  َنا الَلي  َرة{ الَنَهار آَية َوَجَعل   من هذا؟ ي فهم ماذا ُمب ص 
 ..........طالب:

 األصل الظالم أو النور؟يعني: هل 
 طالب: الظَلم.

 ........طالب:
 ماذا؟

 .........طالب:
 أي اآليات؟

 .............طالب:
 ي ي فهم.لذ، هذا اامحيت آية الليل فصار ظالما  الليل والنهار كله نور، ثم ،األصل أن كله



 

 

 

 

5 

 5 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

ُس  ّل}هنا:  َبغ ي الَشم  ر كَ  َأن   َلَها َين  َقَمرَ  ُتد  ل أن نقول: و  : ويصح  يعني ر{الَنَها اب قُ سَ  لُ الَلي   َوّل ال 
 ذاك. ول ذا على ،تقدم هذا على هذا دللة على هفيالنهار سابق الليل، كل في فلكه يدور، وليس 

 .......طالب:
 نعم.

 .........طالب:
 يكفر.

 ......طالب:
 .يكفر

 ...........طالب:
 ما بعد الكفر ذنب. ماذا نفعل؟ ،هو كافر

 ..........طالب:
وقات، ما يستطيعون أن يصلوا ما يستطيعون أن يصلوا، هذا من عظم الخالق وعظم هذه المخل

خطر تا ل شفت إلى اآلن أشياء كثيرة جد  شفت، ما اكت  ، أشياء في األرض إلى اآلن ما اكت  إليه
 ماء؟ شفت إلى اآلن، فكيف يصلون إلى الس  ما اكت   ،على بال

 ُيول جُ }: تعالى قال كما يتقارضان، ثم هذا من هذا يأخذ وتارة هذا، ويقصر هذا يطول وتارة" 
لَ  ل   ف ي الَنَهارَ  َوُيول جُ  الَنَهار   ف ي الَلي   في هذا ومن هذا، في هذا من زيدي: أي[ 61: الحج] {الَلي 
ُفل ك  } هذا ر ي  اَلت ي َوال  ر   ف ي َتج  َفعُ  ب َما ال َبح   ."{الَناَس  َين 

إيالج الليل في النهار، وإيالج النهار في الليل، فاآلن الوقت الذي نعيشه مقارنة ة إلى أما بالنسب
من ساعة  امن الليل، قريبا  اا من ساعة ونصفا بما مضى من شهرين أو ثالثة، النهار أخذ قريبا 

ثم أخذ في النقصان إلى يومنا الذي وصل فيه  ،أخذ من الليل، كان الليل في غاية الطول اونصفا 
كل  ىنصف، ثم بعد ذلك يأخذ مثلها فيما بعد من األشهر، وعلاللنقص إلى قريب من الساعة و ا

مما يزيد في  حال: هذه من اآليات العظيمة الدالة على قدرة الخالق، والنظر فيها والتأمل فيها
التي هي أو اآليات المتلو ة  ،اإليمان، ومما يصلح القلب، النظر في آيات هللا سواء كانت الكوني ة

يركز في  -جل  وعال–، هي السبيل األوحد إلصالح القلب، ولذلك هللا -جل  وعال–من كتاب هللا 
وليس بينهم وبين هذه اآليات حجاب إذا استلقى  ،آياٍت كثيرة على التفكر في آيات هللا، واألعر اب

في قلبه من  -تبوهو لم يقرأ ولم يك–، تجد منهم وجعل ينظر ويتأمل ويتفكر ،أحدهم في فراشه
ألننا  ؛هذا مع األسف -طالب العلم–من العلماء الذين غفلوا عن التفكر  ااإليمان ما يعدل كثيرا 
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 6 (054) البقرة-كثري بناتفسري 

ا، فحجبت عنا هذه اآليات، ولو تفكرنا فيها ونظرنا وتأملنا ول نرى شيئا  ،نعيش تحت هذه األسقف
   المستعان.ما صار الوضع ووزن اإليمان في قلوبنا إلى هذا الحد الذي نعيشه، وهللا

 ............طالب:
 ماذا؟

 ..........طالب:
 ،لر يسلخ من الليا: النهاول األصل نهار، وأيضا  ،ن األصل  ليلإل، اآليات ما تقدر تقول 

 لليل يسلخ من النهار، من الغد.وا
 ........طالب:

{ الَسَماَوات   ُنورُ  }هللاُ  ض  تفاد منه سه من نور يمخلوقات ا في[، هو األصل، وأيضا 35]النور: َواأَلر 
 نور. نوع كالشمس والقمر وغيرها من اآليات التي فيها

 .........طالب:
 نعم.

 .........طالب:
 ..نعم

 .........طالب:
 .الشمس تجري 

 .........طالب:
َبُحونَ  َفَلك   ف ي }َوُكل  : -جل  وعال–في قوله  دورون. يدورون، بن عباس: يا، قال [40: يس] {َيس 

التنوين تنوين عوض، وفيه مضاف محذوف، كل شيٍء في فلٍك  "كل"أخذ منه من أخذ أن و 
 .يسبحون، كل األشياء في فلك يسبحون. أخذوا منها دوران األرض

 يسأل ولتهم طالب العلم  ل وعلى كل حال: المسألة يعني ليست ذات أهمي ة ول ذات بال، 
 ن الشمس ثابتة،إلشمس ثابتة، رد قول من يقول: ن اإعنها، فاألهم في ذلك كله رد من يقول 

ُس يقول:  -جل  وعال-وهللا  ر ي{ }َوالَشم  لعرش ، وفي آخر الليل تسجد تحت ا[38]يس: َتج 
د  .وتستأذن في الطلوع من المغرب فت ر 

ثير بل يقصر العقل عن إدراك ك ،المقصود: أن هذه األمور أمور كبيرة ومهولة وقد يقصر العقل 
 ها.من كنه
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 7 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

فما  غرب.توعلى كَلمهم أنها ّل تغرب، ما  ،العلماء والواقع يشهد بأن الشمس تجري في فلكها
  معنى سجودها تحت العرش؟

مقتضى يعني: يعني: هذا من األمور الذي يقصر العقل عن دركها، يقصر العقل عن دركها، 
لحديث في الصحيح، وا ،سجودها تحت العرش أنها تغرب، ولكن هذه أمور نؤمن بها ونسلم بها

ُس  ر ي{ }َوالَشم  في أمور ل  هللا يعلم بها، ول ندخل[ وتسجد تحت العرش على كيفية 38]يس: َتج 
 تدركها عقولنا.

 تواتر،أن هللا ينزل آخر كل ليلة، كما جاء في الحديث الم -رحمه هللا–مثل ما قرر شيخ اإلسالم 
ل: لعرش. كيف ينزل ول يخلو منه العرش؟ يقو أنه ينزل في آخر كل ليلة، قال: ول يخلو منه ا

لعلم اهذا أمور ل ندركها، وعقولنا ل تصل إليها، فال نتدخل في شيء ل نعرفه. مع أن من أهل 
 من نازع شيخ اإلسالم في كونه ل يخلو منه العرش. 

الة عليه الص–على كل حال: علينا الرضا والتسليم والستسالم لما جاء عن هللا وعن رسوله 
ل ج في عقله حتى يصألن بعض الناس ي ستد  ول نسترسل مع العقل، وما يستدرج به ،  -والسالم

، إلى حد الوهم، والحيرة،..، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع
 وله أنت آمنت بهذا الدين، واستسلمت هلل رب العالمين، وجاءك عن هللا وعن رسوله ما ل شك في

 ارتياب، سمعنا وأطعنا، ورضينا وسل منا.
ث عوام في مسجد، ويحدثهم في أمور ال ينتشر في  ،وشخص يحد   وكان منها أن خبر الدج 

ساعة، ينتشر في ساعة، يعني: قبل وجود هذه اآللت، إذا ع ر ض على العقل كان فيه نوع 
 ما بلغهم الخبر، ،يوم العيد ن يقرأون القرآن، عصرو ناس جالساستحالة، وقبل وجود اآللت 

ال في ساعة! وهم جيرانهم ك فكيفن، و ن ومعي  دو بجوارهم مفطر  التيوالبلد  يلوات يصل خبر الدج 
 يسيرة وما بلغهم الخبر أنه عيد! فمثل هذا يستبعد في ذلك الوقت.

ساعة،  ن خبر الدجال يبلغ فيهذا الكالم، قال: في الحديث أ قال لزوجت ه   فواحد من الحاضرين
 -عليه الصالة والسالم–كأن عندها نوع تردد أو اعتراض. قال: المسألة دين، وهذا عن النبي 

بسنٍد صحيح، انتبهي ل تخرجين من الدين وأنت ل تشعرين. عوام. كثير من طالب العلم التردد 
ما  يمكن يخفى عليه أدنى شيء، ما، ياألدلة الصحيحة بعقله الفاتر الذ عنده سهل، ومناقشة

يصل إلى حد هذا اليقين الذي عند العامي، وكان الناس ماشيين على مذهٍب واحد، وطريقة 
لعلماء، وماشية أمورهم، وصار امشايخهم على وتيرٍة واحدة، والعوام يقلدون هؤلء اء واحدة، وج
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ألنهم اطلعوا على  ؛المتعلمين شيء من التردد، حتى في األحكام وأنصافاآلن عند العامة 
 قوال األخرى، وفتحت اآلفاق أمامهم.األ

ا ألنهم سمعوا أشياء م ؛ن الدين تغير أو غ يرإوأنصاف متعلمين ما يدركون العوام يقولون: 
ل سمعوها من قبل فأثر ذلك في تفكير بعضهم، وهم ل يدركون أسباب الخالف بين أهل العلم، و 

وأنهم كلهم مأجورون المصيب له يدركون أن من أهل العلم مهما بلغ شأنه المصيب والمخطئ، 
 تغير في الدين، اختالف في الدين، أوأجران والمخطئ له أجر واحد، فما يكون هذا تردد أو 

 فال بد أن ي طلعوا على أسباب الخالف؛ ألن هذا يثبتهم.طلعوا على الخالف ا. فإذا أ  أبدا 
مة ، والعائااعن الثاني شيفكانوا على شيء واحد، على طريقة واحدة ما يختلف العالم الفالني 

باب ق، وعندهم نوع رسوخ ثبات، لكن لم ا سمع الشفر  هسواء قلدوا هذا أو ذاك، ما فييقلدون، 
 ة صاريفتون بالقنوات، هذا يفتي بكذا، وهذا يفتي بكذا، وهذا يجوز هذا، وهذا يمنع هذا، العام

 منلونطلع  اوفالنا  انقلد فالنا كنا ضايعين،  أمن ما عندهم تردد، فشيوخنا األولو عندهم شيء، 
عندهم سعة اطالع وسعوا على الناس، بدل ما كنا محجورين على قول واحد، قد ل يكون من 

 ن ي قب ل.يله ل بد أالمصلحة، لكن الحق بدل
بإثارة الخالف، وبعضهم خصية من شباب ومن بعض الناس منهوم أما التخبط والجتهادات الش

م ة ة لعالكن هذا بالنسب ،جورة؛ ليصرف الناس إليه، وهللا أعلم بالنوايامنهوم بشهر األقوال المه
ين الناس مردوده خطير، وخطر   ي من كل يأتي برأالوأن  ،على العامة أنه إذا كان هذا واقع الد  

  نفسه، من تلقاء نفسه، يكون لديهم شك في دين هللا، وهللا المستعان.
ُفل ك  }" ر ي  اَلت ي َوال  ر  ا ف ي َتج  َفعُ  ب َما ل َبح   جانب نم السفن حملب البحر سخيرت في: أي {الَناَس  َين 

 عند وما هؤّلء إلى هذا ونقل اإلقليم، ذلك أهل عند بما واّلنتفاع الناس، شيلمعا جانب إلى
َيا َماء   م ن   الَسَماء   م نَ  ّللَاُ  َأنزلَ  َوَما} هؤّلء إلى أولئك َض  ه  ب   َفَأح   ."{ت َهاَمو   ع دَ بَ  اأَلر 

ا ينا اح يموما تؤثر فيها الري ،والتأمل في حالها ،ل شك أن الفلك من أعظم خلق هللا، والنظر فيها
 ، ويصل الناس إلى أهدافهم، والبحر: الماء، الماء الذي في األصل أنه ل يمنع لووشمالا 

بل أو اإل مؤل فة من اويحمل الفلك التي تأخذ ألوفا  ا،أن يحمله، ل يحمل مسمارا  اوضعت فيه مسمارا 
بد  نه لطلع الناس على النظريات وقالوا: إمن السيارات أو من كذا، ل شك أنها محل يعني.. ا

ة وهذه اآللة، إذا كان وزنه ر من ا أكبمن أن الــتوازن بين الوزن والحجم لكي ل تغرق هذه الماد 
 حجمها ل بد أن تغرق والعكس.
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هم وذ بنامثار عجب، و فمثل هذه األمور ل شك أنها  هبوا جبير في رحلت ه يقول: لما أنهوا حج 
ام، ركبوا البحر إلى األندلس، لس ج، فجوكان في  أموا ركبوا البحر إلى األندلس، إلى سواحل الش 

يقول: يوم صرنا على مشارف األندلس، جاءت عاصفة رجعتنا في وقت  -البحر–ستة أشهر 
ام.قصير جد    ا إلى الش 

من تأملها اإلنسان، عرف ضعفه، وأنه ل شيء بالنسبة لقدرة  -يعني–أن هذه أمور ل شك 
 وهللا المستعان.  ،-جل  وعال–الخالق 

ُض  َلُهمُ  َوآَية  }: تعالى قال كما"  َتةُ  اأَلر  َمي  َناَها ال  َيي  رَ  َأح  َناَوَأخ  هَ  ج  ن  هُ  َحبًّا ام  ن  َنا*  ُلونَ َيأ كُ  َفم   َوَجَعل 
يل   م ن   ات  َجنَ  ف يَها َناب   َنخ  َنا َوَأع  ُعُيون   م نَ  ف يَها َوَفَجر  َلت هُ  َوَما َثَمر ه   م ن   ُلوال َيأ كُ *  ال  م   َعم  يه  د   َأَفَل َأي 

ُكُرونَ  َحانَ *  َيش  ي ُسب  َواجَ  َخَلقَ  اَلذ  َما ُكَلَها األز  ب تُ  م  ُض ا ُتن  فُ  ن  َوم   أَلر  م  َأن  ه  َلُمونَ  ّل اَوم مَ  س   {َيع 
 صغرهاو  ومنافعها انهاوألو  أشكالها اختَلف على: أي{ َداَبة   ُكل    م ن   ف يَها َوَبثَ } [36-33: يس]

 م ن   َماوَ }: تعالى قال كما ذلك، من شيء عليه يخفى ّل ،ويرزقه كله ذلك يعلم وهو وكبرها،
ض   ف ي َداَبة   ُقَها ّللَا   َعَلى إ ّل اأَلر  ز  َلمُ  ر  َتَقرَ  َوَيع  َتو   َهاُمس  َتاب   ف ي ل  كُ  َدَعَهاَوُمس   ."[6:هود] {ُمب ين   ك 

 ك أن  ذكروا أن  في األرض  على اليابس أربعمائة ألف نوع من المخلوقات، وذكروا في مقاب ل ذل
ن م الفا ألعلم الن اس: عدد، ما عدد لك ول أ ة ألف، ستمائة ألف نوع، ولو تقولفي البحار ستمائ

عة  ا هذا ، كلالمجموعة لم وس  ع، لطاليدلُّ على عظمة  الخالق، وأن  اإلنسان مهما بلغ من الع 
ل م   م  نَ  ُأوت يُتم }َوَما: -جل  وعال–فلن يخرج عن دائرة قول هللا  {قَ  إ ّلَ  ال ع   }َوَما[، 85:اإلسراء] ل يَلا

ل م   م  نَ  ُأوت يُتم { إ ّلَ  ال ع   ، وهللا المستعان. َقل يَلا
ر  }" َياح   يف  َوَتص   يدي بين مبشرة أتيت تارةو  بالعذاب، تأتي وتارة بالرحمة تأتي تارةف: أي {الر  

 وهي لجنوبا من تأتي تارة ثم تصرفه، وتارة تفرقه، وتارة تجمعه، وتارة تسوقه، وتارة السحاب،
 ةوتار  عبة،الك وجه تصدم التي الشرقية وهي با،َص  وتارة اليمن ناحية من تأتي وتارة الشامية،

. الكعبة على مرورها بحسب كلها تسمى والرياح ،الكعبة دبر ناحية من نفذت غربية وهي ادبورا 
 وبسط مها،وأحكا بلغاتها يتعلق فيما كثيرة اكتبا  واألنواء والمطر الرياح في الناس صنف وقد
 ".أعلم وهللا هاهنا، يطول ذلك

 هللا المستعان.
ض   َماء  السَ  َبي نَ  ال ُمَسَخر   َوالَسَحاب  }"   ما إلى ُيَسَخر ،واألرض السماء بين سائر: أي{ َواأَلر 

م   آلَيات  } .تعالى يصرفه كما واألماكن، األراضي من هللا يشاء  األشياء هذه في: أي {َيع ق ُلونَ  ل َقو 
ض   الَسَماَوات   َخل ق   ف ي إ نَ }: تعالى قال كما تعالى، هللا وحدانية على بينة دّلّلت ت َلف   َواأَلر   َواخ 
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ل   ينَ *  األل َباب   ألول ي آلَيات   َوالَنَهار   الَلي  ُكُرونَ  اَلذ  ا ق َياماا ّللَاَ  َيذ  م   َوَعَلى َوُقُعودا  َوَيَتَفَكُرونَ  ُجُنوب ه 
ض   الَسَماَوات   َخل ق   ف ي تَ  َما َرَبَنا َواأَلر  َل َهَذا َخَلق  َحاَنكَ  َباط  : عمران آل] {الَنار   َعَذابَ  َفق َنا ُسب 

ُدويه بن بكر أبو الحافظ وقال. [191 -190  أبو حدثنا إبراهيم، بن أحمد بن محمد أخبرنا: َمر 
، سعيد َتك ي   أبي بن جعفر عن إسحاق، بن أشعث عن أبيه، عن أبي، حدثنيقال:  الَدش 

ا قريش أتت: قال عباس بنا عن جبير، بن سعيد عن المغيرة،  -وسلم ليهع هللا صلى- محمدا
 والسَلح، الخيل به فنشتري  ذهباا، الصفا لنا يجعل أن ربك تدعو أن نريد إنما محمد يا: فقالوا

مُنن   ذهباا الصفا لكم فجعلَ  ربي دعوتُ  لئ ن   لي  أوثقوا»: قال. معك ونقاتل بك فنؤمن  «بي لُتؤ 
 لم إن أنهم على اذهبا  الصفا أعطاهم قد ربك إن»: فقال جبريل فأتاه ربه، فدعا له، فأوثقوا
ا يعذبه لم عذاباا عذبهم بك يؤمنوا : -وسلم عليه هللا صلى- محمد قال .«العالمين من أحدا

ا فألدعهم وقومي دعني بل ،ّل رب  »  الَسَماَوات   َخل ق   ف ي إ نَ }: اآلية هذه هللا فأنزل .«بيوم يوما
ض   ت َلف   َواأَلر  ل   َواخ  ُفل ك   َوالَنَهار   الَلي  ر ي  اَلت ي َوال  ر   ف ي َتج  َفعُ  ب َما ال َبح  بن ا، ورواه اآلية {الَناَس  َين 

 ."أبي حاتم
 وهو ضعيف، لكن في آية  المائدة التي طلبها بنوالخبر السابق فيه جعفر بن أبي المغيرة، 

بلوها قا إلى آخره، هل وتوعدهم إن لم يؤمنوا أن يعذبهم عذابا  ،-عليه السالم–إسرائيل من عيسى 
 مع هذا الشرط أو ردوها؟

 ................طالب:
رط، كما جاء في الخبر هذا، م  ثله.هما قولن معروف بعضهم قال: ردوها؛ لعدم احتمال هذا الش 
 لم منهذه المائدة التي طلبوها، وذ كرت أوصافها وما فيها من األطعمة، وكذا وكذا، من أهل الع

رط، و  ق بلت  أنها هذا قول كثير من أهل  العلم، وإن كان األكثر علىيقول: أنهم ما قبلوها بهذا الش 
ذهب  يل الصفا إلىونزلت، ونزلت فكانوا يأكلون منها، هو م ْشبه لما جاء في هذا الخبر من تحو 

 . بالشرط المذكور
 ............طالب:

 ماذا؟
 ........طالب:

 ؟ماذا
 .........طالب:

 ين؟أ
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 .........طالب:
 .نعم

 .........طالب:
 الدليل على أنهم رأوها؟ ما

 ...........طالب:
 .طيب

ديد الذي لم ي   ه أحد بب عذ   من أين جاء؟ كثير من أهل العلم قالوه، بالشرط، وتهديدهم بالعذاب الش 
ذا هرفضوا عقالئهم  حد يقبل بهذا الشرط في مقابل أكل؟ كثير، يقولون: كثير منن، أمن العالمي

 ب أحد من العالمين، ممم.عذ  ا لم ي  ابا وه؛ لئال يعذبوا عذورد  
ثاني كان للقول ال ؛أشياء فيها شروط دقيقة، يذكر فيها خالف ألهل العلم، من  تأملها هترى في

 وجه.
ر   َنَها{ َعَمد   }ب َغي   عمد؟  خما في أمعمد  ه[، هل في2]الرعد: َتَرو 

 ..........طالب:
 سبب الخالف؟ ما

 ............طالب:
 نها.طالب: ترو 

 هعلى النفي األصلي، وبعضهم يقول: في عمد أصال بناءا  هترونها، بعض العلماء يقول: ما في
 عمٍد ل ت رى لوجود القيد: ل ترونها.

وا َوإ ن  }: -جل  وعال–في قوله  ع َمةَ  َتُعد  ُصوَها َّل  ّللَا   ن  وا ن  َوإ  }، [18:لالنح] {ُتح  ع َمةَ  َتُعد   َّل  ّللَا   ن 
ُصوهَ   ، هل يمكن عدُّ الن  عم؟{اُتح 
 ..........طالب:

 .السياقو 
 ...........طالب:

 ؟اإلحصاء مقطوع به، لكن العد  
 ...........طالب:

 ماذا؟
 .........طالب:
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 ؟ماذا
 ...........طالب:

 ؟ماذا
 ..........طالب:

 ، لكن اإلحصاء هو الذي ل يمكن.ظاهر اآلية إثبات العد   ،أي
ها؟عم هللاوالواقع: أن ن     على الشخص نفسه، هل يمكن عدُّ

 ..........طالب:
ه....أساليب في القرآن إذا تأمل فيها طالب الع هفي سألة الم يجد أن لم في أمٍر كان مسل ماا عند 

ف تلق  يسل مات يجوز نقضها، لكن هذا راجع إلى فهمه، بعض الن اس تحتمل، ول يعني هذا أن الم  
ي ن الذموتأمُّل، مثل آية المائدة، تعجب  مر عليه، لكن إذا قرأه بتأن ٍ في أول األمر يست ءالشي
{ ُمَنز  ُلَها إ ن  ي ّللَاُ  }َقالَ نه ما أنزلت، إيقول  ُكم  [، بعضهم يقول: لما سمعوا الشرط 115]المائدة: َعَلي 

وا َوإ ن  }: -جل  وعال–قالوا: ل ما نريدها؛ ألن الشرط شديد، وفي قوله  ُصوَها َّل  ّللَا   َمةَ ع  ن   َتُعد   {ُتح 
 ، كثير من الناس قالوا: اللهم لك الحمد على نعمك التي ل ت عدُّ ول ت حصى.[18:النحل]

 ...هل عدم العد ي فهم من اآلية؟ ل، لكن الواقع
 .........طالب:

ع ستطيت د هكذا وكذا وكذا، لكنأنا أستطيع أن أعد    :وأن هذا على سبيل التنزُّل، يعني: من قال
، بدليل: نفأن تحصي كل شيء؟ وم   ي فاد  عدم اإلحصاء: أنه يمكن عد  شيء منها، ل عد الكل 

 فل ت  ي؛ ألن نتيجة العد باإلحاطة اإلحصاء، واإلحصاء منفي، إذاا العد الكامل الذي ل اإلحصاء
 ا من هذه الن  عم مبني على نفي اإلحصاء.ا، ول يترك شيئا شيئا 

 ..............طالب:
 حتى مع وجود هذا الشك، حتى مع وجود هذا الشك أنه لم يجز م بعدم  العد   كما جزم بعد   

لعد اإلحصاء، بعدم اإلحصاء، فهو في مجال ألن يقول قائل: يمكن أن ت عد، لكنها ل ت حصى. فا
و ذا ههنتيجته اإلحصاء، العد نتيجته اإلحصاء، فإذا كانت النتيجة منفي ة، فالمقدمة منتفية، و 

. الواقع، أن اإلنسان لو نظر إلى النعم التي أسبغها هللا عليه هو بنفسه، ما استطاع أن ي  عد 
 فوكي: آخره في وزاد. به المغيرة، أبي بن جعفر عن آخر، وجه من حاتم أبي بن "ورواه

 .الصفا من أعظم هو ما اآليات من يرون  وهم الصفا عن يسألونك
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ا حاتم أبي بن وقال  عن جيح،نَ  أبي ابن عن شبل، حدثنا حذيفة، أبو حدثنا أبي، ناحدث: أيضا
د   إ َله   َوإ َلُهُكم  }: بالمدينة -وسلم عليه هللا صلى- النبي على نزلت: قال عطاء،  وَ هُ  إ ّل َلهَ إ   ّل َواح 
َمنُ  يمُ  الَرح   ف ي إ نَ }: تعالى هللا فأنزل واحد؟ إله الناس يسع كيف: بمكة قريش كفار فقال{ الَرح 

ض   الَسَماَوات   َخل ق   ت َلف   َواأَلر  ل   َواخ  ُفل   َوالَنَهار   الَلي  ر ي  ياَلت   ك  َوال  ر   ف ي َتج  َفعُ  َماب   ال َبح   {الَناَس  َين 
م   آلَيات  }: قوله إلى  .{َيع ق ُلونَ  ل َقو 

 .شيء كل وخالق شيء كل إله وأنه واحد، إله أنه يعلمون  فبهذا
د   َله  إ   َوإ َلُهُكم  }: نزلت لما: قال الضحى أبي عن أبيه، عن فيان،س حدثنا: وكيع وقال  لىإ {َواح 
 َخل ق   ف ي إ نَ }: -لوجَ  عزَ - هللا فأنزل. بآية فليأتنا هكذا كان إن: المشركون  قال اآلية، آخر

ض   الَسَماَوات   ت َلف   َواأَلر  ل   َواخ   .{ق ُلونَ َيع  }: قوله إلى {َوالَنَهار   الَلي 
 سفيان، والد مسروق، بن سعيد عن- الرازي  هو- جعفر أبي عن إياس، أبي بن آدم ورواه

 .."قوله تعالى .به الضحى، أبي عن
 –ند أهل الحديث، وأبو جعفر الرازي ف عا مضع  أيضا  -والد سفيان–سعيد بن مسروق الثوري 

 .ف عندهما مضع  أيضا  -عيسى بن مهان
ذُ  ن  مَ  الَناس   َوم نَ }قوله تعالى: " ا ّللَا   ُدون   م ن   َيَتخ  َدادا ب وَنُهم  يُ  َأن  ينَ َوالَ  ّللَا   َكُحب    ح   َأَشد   آَمُنوا ذ 

ينَ  َيَرى  َوَلو   لِلَ    ُحبًّا نَ  إ ذ   َظَلُموا اَلذ  َعَذابَ  َيَرو  ُقَوةَ  َأنَ  ال  يعااجَ  لِلَ    ال  يدُ  ّللَاَ  َوَأنَ  م  َعَذاب   َشد   ذ  إ   * ال 
ينَ  أَ َتَبرَ  ينَ  م نَ  ات ب ُعوا اَلذ  َعَذابَ  َوَرَأُوا اَتَبُعوا اَلذ  َبابُ  مُ ب ه   َعت  َوَتَقطَ  ال  ينَ  َوَقالَ  * األس   َأنَ  و  لَ  اَتَبُعوا اَلذ 
ُهم   َفَنَتَبَرأَ  َكَرةا  َلَنا ن  َنا َتَبَرُءوا َكَما م  مُ ُير ي َكَذل كَ  م  َما ّللَاُ  ه  م   ات  َحَسرَ  َلُهم  َأع  ه  ينَ ب َخار   ُهم   َوَما َعَلي   م نَ  ج 

 .[167-165]البقرة: {الَنار  
ا،له أ جعلوا حيث اآلخرة، الدار في لهم وما الدنيا في به المشركين حال تعالى يذكر : أي ندادا
 وّل له، ندَ  ّلو  له ضد وّل هو، إّل إله ّل هللا وهو كحبه، ويحبونهم معه يعبدونهم ونظراء أمثاّل
 الذنب أي هللا، رسول يا: قلت: قال مسعود بن هللا عبد عن الصحيحين وفي. معه كشري

ا هلل تجعل أن»: قال أعظم؟  .«خَلَقك وهو ندا
ينَ }: وقوله  ّل له، وتوحيدهم موتوقيره به، معرفتهم وتمام هلل ولحبهم {لِلَ    ُحبًّا َأَشد   آَمُنوا َواَلذ 

 َتَوَعدَ  ثم .إليه أمورهم جميع في ويلجؤون  عليه، يتوكلون و  وحده يعبدونه بل شيئاا، به يشركون 
ينَ  َيَرى  }َوَلو   :فقال بذلك ألنفسهم الظالمين به، المشركين تعالى نَ َيرَ  إ ذ   واَظَلمُ  اَلذ   َأنَ  َذابَ ال عَ  و 
ُقَوةَ  يعاا لِلَ    ال   .{َجم 
 .جميعاا" هلل لقوةا أن حينئذ لعلموا العذاب عاينوا لو: الكَلم تقدير: بعضهم قال
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 دادهم ل، فأناماذا ألندادهم، وأوثانهم؟ ل شيء، القوة هلل جميعا فا فإذا كانت هذه القو ة هلل جميعا 
 ن و قو ي  شفون من مرض، هل ون، هل ي  ق  رز  ون، هل ي  ق  خل  ي عبد ون؟! هل ي   يستطيعون شيئا، فعالم  

، ، وأكثر هذه األنداد أحجار، أحجمن موت؟ ل شيء بأيديهم يوقد و ار، قد يؤتى بها فتوضع أثافي 
 عن نفسها شيئا؟  عليها النيران، هل تستطيع أن ترد  

 لقد هان من بالت عليه الثعالب  أرب  يبول الثعلبان برأسه
  .عليه هم على حد زعمهم، فوجدوا الثعلب بالي هو إله  لذكون بالحجر، احون ويتبر  جاءوا ليتمس  

 لقد هان من بالت عليه الثعالب  ......................
ر د التما نعبعقولنا، لما كن  : أين -صلى هللا عليه وسلم–عن عمر، قال لرسول هللا  وجاء في خبرٍ 

ه بأدنى م  لو تف   «أخذها باريها»فقال:  ؟عنا أكلناهفإذا ج   ه بي ن  لت ؛ع ةراج  كر اإلنسان وراجع نفس 
رك، تجد كث سوا و جلمة، فلمن الناس يزاولون بعض األعمال المحر   ايرا الحق، وهكذا فيما دون الش  

بل قلعقل اوتأملوا فيما يتعاطونه من هذه المحرمات، وجدوا أن  ا،يسيرا  اقال وقتا مع أنفسهم كما ي  
ان مثالا  خ  من  دة ت رجىي فائلم نت ن، الضار؟ أ االنقل يمنعها ويحر  مها، وإل  فأيُّ فائدٍة في الدُّ

 ،ةذن الل  م ئاامن الم تعة، وشي ئااها شيحر مات قد يجد فيها مقار ف  ن الم  اك أمور كثيرة م! هن؟ورائه
م عليهاأمور م   هلكن في  ذي هوفكيف بأصل األصول ال ،خال فة للعقل والن قل، الحيوان ل ي قد 

 التوحيد؟ 
د–وشيخ اإلسالم  ر هيد: وله كتاب في هذا الكتاب العظيم "كتاب التوحيأل ف  -اإلمام المجد   ذه قر  

رة وما حصل له مع قوم ه، "مختصر السي -عليه الصالة والسالم–العقيدة، من خالل سيرة النبي 
ر  لكن مع تقريره األحداث يقر    ،وهو كتاب يغفل عنه كثير من طالب العلم، مختصر ،النبوية"

 ، يعنيالكتاب على اختصاره عنى بهذافعلى طالب العلم أن ي   ،-رحمه هللا–العقيدة في كل   حد ث 
وفيه قرن لهذه  ،قرأ في أسبوع، على حسب الظروف، لكن فيه نفعفي مائة ورقة يمكن أن ي  

خها   .-رحمه هللا–العقيدة، يقرنها بأحداث وأسباب ترس  
 ّللَاَ  َوَأنَ } وسلطانه وغلبته قهره تحت األشياء جميع وأن له، شريك ّل وحده له الحكم إن: "أي

يدُ  َعَذاب   َشد  َمئ ذ  }: قال كما {ال  بُ  ّل َفَيو   - 25 :الفجر] {َحد  أَ  َثاَقهُ وَ  ُيوث قُ  ّلوَ *  َأَحد   َعَذاَبهُ  ُيَعذ  
 على ئلالها المنكر الفظيع األمر من بهم يحل وما هنالك، نونهيعا ما علموا لو: يقول[ 26

 .الضَلل من فيه هم عما ّلنتهوا وكفرهم، شركهم
 ."التابعين من المتبوعين وتبرؤ بأوثانهم كفرهم عن أخبر ثم



 

 

 

 

15 

 15 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

لكن التوبة  أي لم ا عاينوا الحقيقة، تبر أوا، لكن هل ينفع هذا؟ ما ينفع، عند المعاينة ل ينفع،
 بة في وقت اإلمكان هو الن اف ع.واإلنا

ينَ  َتَبَرأَ  إ ذ  }: فقال " ينَ  م نَ  ات ب ُعوا اَلذ  مُ  َطَعت  َوَتقَ  ابَ َعذَ ال   ُواَوَرأَ  اَتَبُعوا اَلذ  َبابُ  ب ه   منهم تبرأت {األس 
كَ إ لَ  َبَرأ َناتَ }: المَلئكة فتقول الدنيا، دار في يعبدونهم أنهم يزعمون  كانوا الذين المَلئكة  َما ي 

َحاَنكَ }: ويقولون [ 63: القصص] {َيع ُبُدونَ  إ َياَنا َكاُنوا م   م ن   ي َناَول   َأن تَ  ُسب   ُبُدونَ َيع   اُنواكَ  َبل   ُدون ه 
نَ  َثُرُهم   ال ج  م   َأك  ُنونَ  ب ه  م  ا والجن[ 41: سبأ] {ُمؤ   لهم، عبادتهم من يتنصلون و  منهم، تتبرأ أيضا

َمن   َأَضل   َوَمن  }: تعالى قال كما ُعو م  يبُ يَ  ّل َمن   ّللَا   ُدون   م ن   َيد  َتج   َوُهم   ال ق َياَمة   م  َيو   َلىإ   َلهُ  س 
م  ُدَعائ   َعن   رَ  َوإ َذا*  َغاف ُلونَ  ه  َدا َلُهم   َكاُنوا الَناُس  ُحش  َبا اَوَكاُنو  ءا َأع  م  ب ع  : األحقاف] {ينَ َكاف ر   َدت ه 
5-6]". 

د، والغْوث، وهم في قبورهم، أموات ل يدفعون  ،عب د األْمواتالذي ي   هم، عن أ ويطلب  منهم الم د  نفس 
م، في جاب من القب يت لب ى طلبه من القبر بصوت مسموع، هل المر، ي  يدعوهم بعض من يشرك به 

 أجابهم؟
 ...........طالب:

 َن{ال ج   ع ُبُدونَ يَ  َكاُنوا }َبل  جابوهم، وهذا من زيادة الفتنة عليهم، وهنا يتحقق قوله: أ منشياطين ال
ن ل فالو  ،هم، هم المعبدون في الحقيقة؟ ل الجيالنين[، هل أولياء الجن الذي كانوا يعبدو 41]سبأ:
ن؟ الجيالني لو يستطيع أول ع   ضع عليه ذراعين أو ثالثة تراب ن يرد  ال  ، على نفسه ما و 

 عن غيره؟  ليرضى، لو يستطيع أن يرد عن نفسه، فهل يستطيع أن يرد  
 
زًّا َلُهم   ل َيُكوُنوا آل َهةا  ّللَا   ُدون   م ن   َواَتَخُذوا}: تعالى وقال" ُفُرونَ  َكَل*  ع  م   َسَيك  َباَدت ه   َوَيُكوُنونَ  ب ع 

م   ه  ا َعَلي  دًّ ُتم   إ َنَما}: لقومه الخليل وقال[ 82 -81: مريم] {ض  َثاناا ّللَا   ُدون   م ن   اَتَخذ   َمَوَدةَ  َأو 
ن ُكم   َحَياة   ف ي َبي  َيا ال  ن  مَ  ُثمَ  الد  ُفرُ  ال ق َياَمة   َيو  ا م  َبع ُضكُ  َوَيل َعنُ  ب َبع ض   َبع ُضُكم   َيك   الَنارُ  َوَمأ َواُكمُ  َبع ضا

ر ينَ  م ن   َلُكم   َوَما ُقوُفونَ  الَظال ُمونَ  إ ذ   َتَرى  َوَلو  }: تعالى وقال[ 25: العنكبوت] {َناص  دَ  َمو  ن  م   ع   َرب  ه 
عُ  ج  لَ  َبع ض   إ َلى َبع ُضُهم   َير  ينَ  َيُقولُ  ال َقو  ُفوا اَلذ  ع  ُتض  ينَ  اس  َبُروا ل َلذ  َتك  ُتم   و ّللَ  اس  ن ينَ  َلُكَنا َأن  م  *  ُمؤ 

ينَ  َقالَ  َبُروا اَلذ  َتك  ينَ  اس  ُفوا ل َلذ  ع  ُتض  نُ  اس  َناُكم   َأَنح  ُتم   َبل   َجاَءُكم   إ ذ   َبع دَ  ال ُهَدى َعن   َصَدد  ينَ  ُكن  ر م   ُمج 
ينَ  َوَقالَ *  ُفوا اَلذ  ع  ُتض  ينَ  اس  َبُروا ل َلذ  َتك  رُ  َبل   اس  ُفرَ  َأن   َتأ ُمُروَنَنا إ ذ   َوالَنَهار   ل  الَلي   َمك  َعلَ  ب الَِل   َنك   َوَنج 
ا َلهُ  َدادا وا َأن  َعَذابَ  َرَأُوا َلَما الَنَداَمةَ  َوَأَسر  َنا ال  َناق   ف ي األغ َللَ  َوَجَعل  ينَ  َأع  نَ  َهل   َكَفُروا اَلذ  َزو   إ ّل ُيج 
َطانُ  َوَقالَ }: تعالى لوقا ،[33-31: سبأ] {َيع َمُلونَ  َكاُنوا َما يَ  َلَما الَشي  رُ  ُقض   َوَعَدُكم   ّللَاَ  إ نَ  األم 
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دَ  ُتُكم   ال َحق    َوع  ُتُكم   َوَوَعد  َلف  ُكم   ل ي َكانَ  َوَما َفَأخ  ُتُكم   َأن   إ ّل ُسل َطان   م ن   َعَلي  ُتم   َدَعو  َتَجب   َفَل ل ي َفاس 
ُفَسُكم   َوُلوُموا َتُلوُمون ي ُكم   َناأَ  َما َأن  ر خ  ُتم   َوَما ب ُمص  يَ  َأن  ر خ  تُ  إ ن  ي ب ُمص  ُتُمون   ب َما َكَفر  َرك  لُ  م ن   َأش   َقب 

ينَ  إ نَ   [.22: إبراهيم] {َأل يم   َعَذاب   َلُهم   الَظال م 
َعَذابَ  َوَرَأُوا}: وقوله مُ  َوَتَقَطَعت   ال  َبابُ  ب ه   الحَيلُ  بهم قَطعتوت هللا، ابعذ َعاينوا: أي{ األس 

رفا  وّل َمع دّلا  النار عن يجدوا ولم ،الخَلص وأسباب  .اَمص 
مُ  َوَتَقَطَعت  }: عباس بنا عن عطاء قال َبابُ  ب ه   يةروا في مجاهد لقا وكذا. المودة: قال {األس 

 .نجيح أبيبن ا
ينَ  َوَقالَ }: وقوله ُهم   َفَنَتَبَرأَ  َكَرةا  َلَنا َأنَ  َلو   اَتَبُعوا اَلذ  ن  َنا ُءواَتَبرَ  َماكَ  م   .{م 

هم نوا لولوا لهم وأملوا لهم وزيابوهم، وس  وعون فأجيعني: في حال الحياة، األتباع دعاهم المتب  
الل، موا عليهم الحوه. حر  أطاعوهم. أحلوا لهم الحرام، فأحل  شرك فما دونه؛ فالمخالفات من ال

 بن حاتم. عبادة لهم كما في حديث عديفحرموه. وهذه 
مة، المتبوعون الذين ل يستطيعون أاآلخر في  ه   ، وهم مسؤولون عن إضاللن يدفعوا عن أنفس 

ن ومرصود في كتابأبدا هنا  هؤلء؛ يتبرأون،  ا ما أظن، ما حصل منا شيء، لكن كل شيء مدو 
رُ  }َّل  يَرةا  ُيَغاد  َصاَها{ إ ّلَ  َكب يَرةا  َوَّل  َصغ  ل ينفع التابع ول ينفع هذا التبرؤ،  [، فهل49]الكهف: َأح 

ن، عفيه، أن يقول: وهللا أضلني فالالمتبوع، التابع وقع في الشرك بسبب المتبوع، وهذا ل ي  
م   َناَربَ  *ََل الَسب ي اَفَأَضل ونَ  َوُكَبَراَءَنا َساَدَتَنا َأَطع َنا إ َنا َرَبَنا }َوَقاُلوا َعَذاب   م نَ  ع َفي ن  ض   آت ه  ُهم  َوال عَ  ال   ن 

اَلع   وهو  -لفي أصل األصو –، ما نفعهم أنهم قل دوا، في األصل [68-67]األحزاب: َكب يراا{ نا
 التوحيد، وهللا المستعان. 

ينَ  َوَقالَ }: وقوله " ُهم   َفَنَتَبَرأَ  َكَرةا  َلَنا َأنَ  َلو   اَتَبُعوا اَلذ  ن  َنا َرُءواَتبَ  َماكَ  م  دة لنا أن لو: يأ م   إلى َعو 
. ةبالعباد وحده هللا نوحد بل إليهم، نلتفت فَل عبادتهم، ومن هؤّلء من َنَتَبَرأ حتى نياالد الدار
وا لو بل هذا، في كاذبون  وهم  ولهذا بذلك؛ معنه تعالى هللا أخبر كما. عنه نهوا لما لعادوا ُرد 
مُ  َكَذل كَ }: قال َماَلُهم   ّللَاُ  ُير يه  م   َحَسَرات   َأع  ه  : تعالى هللا قال كما وتضمحل ذهبت: أي {...َعَلي 

َنا} م  ُلوا َما إ َلى َوَقد  { م ن   َعم   ."َعَمل 
وا }َوَلو    ُه{ ُنُهوا ل َما َلَعاُدوا ُرد   -جل  وعال–[، يستدل بها أهل العلم على أن هللا 28]األنعام: َعن 

وا }َوَلو  يعلم ما ل يكون لو كان كيف يكون، هللا يخبر عنهم  دوا، ويخبر ر  وهم لن ي   َلَعاُدوا{ ُرد 
لعادوا، فاهلل يعلم ما لم يكن من هذا النوع، من هذا  -يكون ن هذا لم يكن ول–وا دُّ عنهم أنهم لو ر  

دخل الن ار،  مننوا عليه، وإذا كان هذا األمر فيد لو كان كيف يكون، أنهم يعودون إلى ما كاالر  
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تبت عليه الشقاوة  ؛د  ، أنه لو ر  -نسأل هللا العافية- وذاقها، وتألم بها لعاد لما كان عليه، فمن ك 
َياتُ  ُتغ ن ي }َوَمافهو شقي،  م   َعن َوالن ُذرُ  اآل  ُنوَن{ ّلَ  َقو  م   ا[، اآلن ترى أناسا 101]يونس: ُيؤ 

 مستمرين في غي  هم وضاللهم ويأتيهم من المصائب والنكبات والمثالت، ومستمرين.
، لما سقطت الطائرة، مئات الكسور جزء من أجزائه كسر؛سقط، وفي كل   قبل عقود قائد طائرة 

، -ةلعافينسأل هللا ا- ان عليهوفي عاد إلى أسوأ مما كبل سنين، ولم ا ع   اوجلس في التجبير أشهرا 
َياتُ  ُتغ ن ي }َوَما م   َعن َوالن ُذرُ  اآل  ُنوَن{ ّلَ  َقو  م   [. 101]يونس: ُيؤ 

َنا}: تعالى هللا قال كما" م  ُلوا َما َلىإ   َوَقد  َنا َعَمل   م ن   َعم  ُثوراامَ  َهَباءا  هُ َفَجَعل   [.23: الفرقان] {ن 
ينَ  َمَثلُ : }تعالى وقال م   َكَفُروا اَلذ  َماُلُهم   ب َرب  ه  َتَدت  ا َكَرَماد   َأع  م   ف ي يحُ الر    ه  ب   ش  ف   َيو   اآلية {َعاص 

ينَ }: تعالى وقال ،[18: إبراهيم] َماُلُهم  أَ  َكَفُروا َواَلذ  َسبُ  يَعة  ب ق   َكَسَراب   ع  آنُ الظَ  هُ َيح   يةاآل {َماءا  م 
ينَ  ُهم   َوَما}: تعالى قال ولهذا ؛[39: النور]  ."{الَنار   م نَ  ب َخار ج 

 ه وسلم.وعلى آله وصحب ،على محمدٍ  اللهم صل   وهللا أعلم، 


